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Nieuwsbrief TC Mentheda mei 2018
We brengen de volgende zaken bij jullie onder de aandacht:
• Operatie Jan Vast
• Inschrijven Groot Loppersum Dubbel
• Indeling Zomeravondcompetitie 2018
• Start nieuwe website
• Bezetting Kantinedienst tijdens tossavonden gezocht

Operatie Jan Vast
Vorige week heeft Jan Vast een hartoperatie ondergaan vanwege
een verkalkte hartklep. Toen zijn er complicaties opgetreden en
ook 2 dagen geleden weer, zodat hij opnieuw een operatie moest
ondergaan om vocht te verwijderen. Daarna is hij op de IC
opgenomen. Op moment van schrijven is de situatie stabiel. Wij
wensen hem natuurlijk van harte beterschap en wensen hem en
zijn naasten veel sterkte toe.
Wil je hem persoonlijk een kaartje sturen? Zijn adres is:
Wadwerderweg 127, 9988 SW Usquert.

Groot Loppersum Dubbel – Inschrijving geopend
In de week van 2 t/m 8 juli a.s. vindt het Groot Loppersum Dubbel
plaats.
Met ingang van heden is het mogelijk hiervoor in te schrijven via
www.toernooi.nl
Daar is het ook mogelijk verhinderingen aan te geven. De finales
zijn op zondag 8 juli, dan dien je wel beschikbaar te zijn

Indeling Zomeravondcompetitie
TC Mentheda doet met 4 teams mee aan de
Zomeravondcompetitie van kring Noord. De competitie begint in
week 20 en duurt 6 weken. De thuiswedstrijden zijn op de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond. De banen zijn dan vanaf
19.00 uur bezet. Kijk in de agenda op www.mentheda.nl welke
dagen hierdoor niet beschikbaar zijn voor tossen (donderdag) en
vrij spelen (dinsdag en vrijdag). Publiek is natuurlijk van harte
welkom.
Zie bijlage voor het volledige programma (Thuis en Uit)

HERHALING……..HERHALING
Uitbreiding Bezetting kantinedienst WIE O WIE ????
Wie wil ook wel eens een kantinedienst draaien tijdens de
tossavonden?? Opgave via info@mentheda.nl

Website en Clubapp
Er is een startversie van de nieuwe website onlina. Kijk maar
eens op www.mentheda.nl
Je ziet er het laatste nieuws (en alle nieuwsberichten) en als je
naar beneden scrolt de activiteiten voor de komende dagen in de
agenda (of ook de volledige agenda). Dus wil je weten of de
banen vrij of bezet zijn, kun je dat hier zien. Aan de rechterkant
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onder het weerbericht kun de je de stand van de Mentheda teams
in de verschillende KNLTB competities vinden.
Verder loopt er een ticker met de sponsors en zijn de
clubgegevens zichtbaar. In dit stukje kan ook een verzoek om
informatie worden gedaan. Dit wordt automatisch naar een vast emailadres gezonden.
Dit is nog maar het begin. Nu moet de site gevuld worden met
clubinformatie, enz. en foto’s. Kortom nog genoeg te doen.

Het bestuur:
Henkjan, Petra, Anneke en Ellie
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